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NEDELJA B I N K O Š T I          

05.06.  
 

                              

7.00     za farane                 

10.00   SLOVESNOST PRVEGA SVETEGA OBHAJILA  

               sv. maša za +Borisa Golavšek  

Ponedeljek Marija, Mati Cerkve – binkoštni ponedeljek  

06.06.                16.00    na Gori   za rajne Kundihove  

19.00   za +Blaža Cvikl, obl.    

Torek Robert                                                     

07.06.     19.00   za +Alenko in Jožeta Arh            

Sreda Medard                            

08.06.                                                 19.00   za +Franca Krulec                                  

Četrtek Primož in Felicijan                                  

09.06.         19.00   na Pernovem    za +Elizabeto Ledinek, osmina  

Petek Bogumil                                        

10.06.  19.00   za +Martina in starše Tržan                                     

Sobota Barnaba, apostol                                 

11.06.                 8.00     za +Angelo Križan                          

NEDELJA SVETA TROJICA            

12.06.  
 

                       

7.00     za farane                 

8.30    na Pernovem  za +Alojza Ježovnik in Alojzijo Krajnc  

10.00   za +Matevža Krajnc, obl.  
 

 



  

BBIINNKKOOŠŠTTNNAA  NNEEDDEELLJJAA              

 

 

 

  

  

  

  

EEVVAANNGGEELLIIJJ  

 

Kakor me je Oče poslal, vas jaz pošljem in dajem Svetega Duha 

Iz svetega evangelija po Janezu  

Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem: »Če me ljubite, boste spolnjevali moje 

zapovedi; jaz pa bom prosil Očeta in dal vam bo drugega Tolažnika, da bo ostal pri vas 

vekomaj. Če me kdo ljubi, se bo dŕžal moje besede in moj Oče ga bo ljubil. Prišla bova 

k njemu in prebivala pri njem. Kdor me ne ljubi, se ne drži mojih besed; in beseda, ki jo 

slišite, ni moja, ampak od Očeta, ki me je poslal. To vam povem, dokler sem še med 

vami. Tolažnik pa, Sveti Duh, ki ga bo Oče poslal v mojem imenu, vas bo učil vsega in 

spomnil vsega, kar sem vam povedal.« 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
Jn 14,15–16.23–26 

DAROVI SVETEGA DUHA 
 
Med podeljevanjem zakramenta »krščanske zrelosti« škof z iztegnjenimi rokami moli nad birmanci: 
»Gospod Bog, pošlji jim Svetega Duha Tolažnika; podeli jim duha modrosti in umnosti, duha sveta 
in moči, duha vednosti in pobožnosti; napolni jih z duhom Božjega strahu. 
V tej molitvi je naštetih vseh sedem darov Svetega Duha, ki jih kristjan potrebuje, da more zvesto 
opravljati svoj življenjski poklic. Ti darovi ne smejo biti zakopan zaklad, temveč bogastvo, ki nam 
pomaga pravilno oblikovati naše življenje. Štirje krepijo našo pamet; to so dar modrosti, umnosti, 
sveta in vednosti. Modrost življenja je v tem, da se odločamo za dobro po svoji vesti, ki je glas Boga 
v srcu slehernega človeka. Umnost, pomeni umevanje – razumevanje Božjih resnic in pravil; 
vednost pomeni napredovanje in rast v tem spoznanju.  
Dar sveta pa je potreben predvsem odraslim, da znajo svetovati tistim, ki sami ne najdejo prave 
poti. Dobro vemo, da v nekem pomenu vsi svetujemo ali svetimo drug drugemu, če živimo iz moči 
darov Svetega Duha, življenjsko povezani z Bogom. Zadnji trije darovi moči, pobožnosti in strahu 
Božjega pa se nanašajo bolj na voljo. Pomagajo nam k vztrajnosti, ki je zelo pomembna lastnost v 
odnosu do Boga in do ljudi, dejansko je isto kot zvestoba. Dar moči nas krepi, da moremo 
premagati vse slabo in hudo, ki je v nas in okoli nas. Dar pobožnosti nam ohranja otroško zaupno 
srce in pripomore, da je naša pobožnost življenjska. To pomeni, da se ne posuši na cerkvenem 
pragu, temveč napaja vsa naša drobna dejanja. Strah Božji je spoštljivost pred Bogom in ne 
trepetanje pred njim. Saj je Bog vendar naš prijatelj! 
Sveti Duh je predvsem Duh ljubezni. Ljubezen prežene strah, piše apostol Janez. Ljubezen vliva 
človeku pogum in moč; človeka povsem spremeni. Če imamo v svojem srcu ljubezen, potem nam 
nobena stvar ni pretežka. Če se bomo dali voditi Duhu, bomo sposobni velikih dejanj.   

 
                                                                                                                                                                                   Po: S. Čuk, Misli srca 

 

 

 

SVETI DUH 

 

Bog nam govori po Svetem Duhu. 

Sveti Duh je nepogrešljiv v Presveti Trojici. Je ljubezen, ki izvira iz osrčja nebeškega 

Očeta. Je živa voda, ki se razliva iz Jezusovega naročja in blagoslavlja vse stvarstvo. 

Kot vez med Očetom in Sinom združuje človeštvo v ljubezni do Boga. 

Sveti Duh nam daje uvid, nas krepi v urah skušnjave in bolečine. 

Z njegovo pomočjo zmoremo razločevati med dobrim in zlim, se odločati, kakor je všeč 

dobremu nebeškemu Očetu, in ostati poslušni Jezusovemu učenju. 

Sveti Duh je plamen modrosti, ki nevidno lebdi nad nami.  

Povezuje nas v občestvo zanesljivih pričevalcev prihodnjega veka. 

Njegova ljubezen je nepreklicna. 

Veje, kjer hoče, in njegova dela so velika. 

Tam, kjer ni več sovraštva med ljudmi in zavlada usmiljenje, je na delu Sveti Duh. 

Kjer se napuh spremeni v srčno ponižnost, slutimo njegovo navzočnost. 

Kjer se zgodijo čudežna notranja spreobrnjenja, zasledimo njegovo zvesto pisavo. 

Sveti Duh je sedež modrosti, ki usmerja ljudstva na zemlji proti večnemu kraljestvu. V 

njem živi, je živel in bo živel brez konca. 

Priklonimo se torej njegovi sveti naravi in vsakršni vzvišenosti, saj prihaja od Boga in 

je Bog sam.  
                                                                                                                       Po: P. Millonig, Zasidran v veri 

 

 


